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AGENDA - 13 februari 2020 

• Natuurstudiewerkgroep in 2019 
Brigitte Van Passel

• Broedvogels 
Chris De Buyzer

• Maandelijkse observatiewandelingen 
Guy De Vos

• Broedsucces kerkuilen: een overzicht van 
vijf jaar natuurstudie 
Kenny Vereecken 
 
PAUZE 

• Nachtvlinders in het Stropersbos 
Kurt Jonckheere 

• Kennismaking met slakken 
Edwin Thoen 

• Varia 
Brigitte Van Passel



Kern Noord
Natuurpunt Waasland

natuurstudie

•  actieve werkgroep die verschillende soortengroepen inventariseert in het  
  werkingsgebied Stekene, Sint-Gillis-Waas en Kieldrecht (Grote Geule)

    vogels    →  ABV, BBV, WVT, Vogelatlas Vlaanderen 2020-2023,
        huiszwaluwen 
        →	 uilen, project steenuil 2020
   planten    → zaadplanten & varens, opvolging orchideeën
   mossen & lichenen
   paddenstoelen incl ascomyceten, myxomyceten
   ongewervelden →  nachtvlinders, dagvlinders, libellen, zweefvliegen,  
	 	 	 	 	 	 	 						 kokerjuffers,	loopkevers,	water-	en	oppervlaktewantsen 
             waterkevers, sprinkhanen, wantsen & cicaden, andere

•   communiceren hierover d.m.v. artikels in tijdschrift, website, mailings
•  organiseren activiteiten voor groot publiek en/of specialisten 
•  ondersteunen thema’s voor openschuurdagen
•  jaarlijks minstens 2 vergaderingen (voorjaar en najaar)
•  werken samen met Wakona en andere natuurstudiewerkgroepen

Natuurstudiewerkgroep
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Heb jij ook
 zin in Natuurstudie?!

Je hoeft hiervoor 
geen specialist te zijn, 
al wie interesse heeft 

voor de natuur is 
WELKOM!

natuurstudie@panneweel.be • www.panneweel.be/natuurstudie

inventarisatie • monitoring  
waaslandnoord.waarnemingen.be

• kreekplassen • rietmoeras • rietkragen
 • wielen • hooilanden • onkruidakker 

• oude kleiput • grasland 
• moerasbos • vijvers • bos

• Broedvogelinventarisaties 
• Watervogeltellingen • Uilen 

• Huiszwaluwen • Zaadplanten & Varens 
• Mossen & Lichenen • Paddenstoelen incl. 

Ascomyceten • Myxomyceten • Dagvlinders 
 • Nachtvlinders • Kokerjuffers • Libellen • Zweefvliegen
• Loopkevers • Water- en oppervlaktewantsen • Waterkevers • Sprinkhanen
 • Landwantsen & Cicaden • • •

Stekene - Sint-Gillis-Waas - Kieldrecht

...geef je waarnemingen door !
Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord
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Natuurstudie-activiteiten 2020

→ natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord werking (min 4x per jaar gezamenlijke activiteit)

 •   Voorjaarsvergadering met voorstelling resultaten 2019
   13 februari 2020
 •   1 excursies naar een natuurgebied buiten werkingsgebied *
	 •	 1	soorteninventarisatie	in	een	natuurgebied	binnen	werkingsgebied	**	 	
 •   Najaarsvergadering opstellen planning 2021
       27 augustus 2020

→ activiteiten/excursie *
  26 januari 2020  Mossenwandeling Stropersbos - Dirk Baert,Marc De Meireleir
  8 februari 2020  Bomen-knoppen wandeling - Dirk De Roose
  23 februari 2020 Spechtenwandeling in het Stropersbos - Jan Dhollander
  29 maart 2020  Voorjaarsbloeiers Steengelaag - Marc Bogaerts
  19 april 2020   Vroegochtendwandeling in de vallei van de Barbierbeek (Kruibeke) - Edwin Thoen
  3 mei 2020  Vroegochtendwandeling langs de Grote Geule (Kieldrecht- Edwin Thoen
  10 mei 2020  Uniek bezoek aan het Klein Eiland (NL) - Guy De Vos
  31 mei 2020  Vroegochtendwandeling	langs	de	Zuidlede	te	Zaffelare	(Lochristi) - Edwin Thoen
  14 juni 2020  Vroegochtendwandeling vogelzang in Steendorp - Edwin Thoen
  23 augustus 2020 Insectenwandeling Steengelaag - Marc Bogaerts
  30 augustus 2020** Inventarisatie	sprinkhanen,	dagvlinders,	en	andere	insecten	in	De	Gavers
  17 oktober 2020  Paddenstoelenwandeling - Dirk Baert, Marc De Meireleir, Hugo De Beuckeleer
  8 november 2020 Paddenstoelenwandeling - Dirk Baert, Marc De Meireleir, Hugo De Beuckeleer
  28 november 2020 Natuurreiziger in kader van natuurstudie - nog af te spreken

→ maandelijkse observatiewandeling
 (eerste maandagnamiddag van de maand) 
  Guy De Vos  (guy.devos@gmail.com)  verstuurt de uitnodiging naar hen die ingeschreven zijn

→ maandelijkse dagvlinderwandeling
 april-september • tweede woensdagnamiddag van de maand, als het weer het toelaat) 
  Luc De Block  (lucdeblock@outlook.com)  verstuurt de uitnodiging naar hen die ingeschreven zijn

→ cursus kevers (inschrijven)
  11 - 18 - 25 juni  2020 theorie	kevers	algemeen,	lieveheersbeestjes,	boktorren
  27 juni 2020  praktijk excursie

→ Wakona soortenzoekdag 
  6 juni 2020 &  D ‘Meyerstreek’ te Moerzeke- Natuurpunt Waasland kern Hamme i.s.m. Wakona
  22 augustus 2020

→ Wakona natuurstudiedag
  10 oktober 2020

Op	aanvraag	organiseren	we	voor	kleine	groepen:		waarnemingen.be,	herkennen	van	dagvlinders	Waasland	Noord	
Contact: natuurstudie@panneweel.be

via 
website te 
downloaden

←	
voorstelling
   werkgroep

					→	
					planning 

2020



Financieel

Met het project “zin in natuurstudie” ondersteunt Natuurpunt Studie de 
inspanningen van de natuurstudiewerkgroepen.

Met meer dan 500 uren individuele/gezamenlijke natuurstudie (slechts een fractie 

van de werkelijke uren, niet iedereen voert de gegevens (volledig) in)  en de inspanningen rond 
communicatie, activiteiten en vereniging, behaalden we het maximum van 
het aantal punten voor 2018 en dat levert een bedrag van 250 euro op onze  
projectrekening LOK-2436 bij Natuurpunt Studie. 
Een bedrag dat we, in overleg met de werkgroep, vrij kunnen besteden. 

Ondertussen werd “zin in natuurstudie 2019” ingediend. Opnieuw haalden we 
het maximaal aantal punten, wat staat voor maximum bedrag van 250 euro op de 
projectrekening LOK-2436 in 2020.
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S-EXP19-001  Over te dragen opbrengsten werkgroepen 01/01/2019  Beginsaldo 2019   206,51
S_DIV19-0047 Over te dragen opbrengsten werkgroepen 30/07/2019  Zin in Natuurstudie 2018  250,00

                Totaal:   456,51



insectencursus - sprinkhanencursus
Markante aktiviteiten Kern Noord
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• Insectencursus - 3 lessen theorie - 1 excursie - aantal deelnemers 40
 excursie ging door in de Kreken van Saleghem met prachtig zonnig lenteweer.

• Sprinkhanencursus - 2 lessen theorie - 1 excursie - aantal deelnemers 20
 excursie ging door in Blokkersdijk met tropische temperaturen

insectencursus - 30 maart 2019 sprinkhanencursus - 29 juni 2019
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• maandelijkse observatiewandelingen (eerste maandag van de maand)

  Guy De Vos verstuurt uitnodigingen
• maandelijkse dagvlinderwandelingen (tweede woensdag van de maanden april tot en met september

  Luc De Block verstuurt uitnodigingen
>  sfeerbeelden en link naar waarnemingen in het foto-archief / natuurstudie
  2018 - 2019 - 2020
  2018 - 2019

maandelijkse wandelingen

maandelijkse observatiewandeling - 2 september 2019 dagvlinderwandeling - 10 juli 2019

https://www.panneweel.be/index.php/fotoarchief/57-natuurstudie/611-2018-maandelijkse-observatierondgang-in-een-van-onze-natuurgebieden
https://www.panneweel.be/index.php/fotoarchief/57-natuurstudie/714-2019-maandelijkse-observatierondgang-in-een-van-onze-natuurgebieden
https://www.panneweel.be/index.php/fotoarchief/57-natuurstudie/843-2020-maandelijkse-observatierondgang-in-een-van-onze-natuurgebieden
https://www.panneweel.be/index.php/fotoarchief/57-natuurstudie/635-2018-maandelijkse-dagvlinderwandeling-in-een-van-onze-natuurgebieden
https://www.panneweel.be/index.php/fotoarchief/57-natuurstudie/770-2019-maandelijkse-dagvlinderwandeling-in-een-van-onze-natuurgebieden
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278 tellers 18285 waarnemingen 2179 soorten

meest geteld 
vogels
5420

meeste soorten 
nachtvlinders

479

resultaten 2019
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t.e.m. 2019 aantal 

soorten*
met foto goedgekeurd

Vogels 197 138 159

Planten 666 446 515

Dagvlinders 33 31 31

Nachtvlinders 839 749 698

Vliegen en muggen 340 216 157

Libellen 46 45 46

Kevers 503 274 148

Sprinkhanen en krekels 21 20 21

Bijen, wespen en mieren 164 116 93

Wantsen en cicaden 322 276 237

Insecten overig 69 52 52

Weekdieren 33 25 22

Geleedpotigen (overig) 196 121 98

Paddenstoelen 1080 879 806

Mossen en korstmossen 190 121 89

Reptielen	en	amfibieën 7 6 7

Zoogdieren 33 25 29

Vissen 11 4 4

Algen, wieren en eencelligen 21 17 6

Overige ongewervelden 4 1 1

4775 3562 3219
* excl. escapes-niet inheems

In vergelijking met 2018 werden 
3150 minder waarnemingen  
ingebracht, 230 minder soorten 
ingegeven. Het aantal tellers 
steeg met 28.

Toch werden er in vergelijking 
met het totaal aantal soorten 
t.e.m. 2018 (4471), 304 nieuwe 
soorten toegevoegd in 2019 
(4775).

Gedetailleerde waarnemingen 
met foto hebben het meeste 
kans op goedkeuring door de 
admins.
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•  bron voor de analyse =  regioscherm waaslandnoord.waarnemingen.be
•  waarnemingen invoeren = waarnemingen.be

Ben je nog niet vertrouwd met de waarnemingen.be of wil er meer over weten? 

•  herbekijk webinar voor beginners
•  herbekijk webinar voor gevorderden

•  Obsidentify (app) kan je helpen bij het herkennen van een soort op je 
  foto, je kan dan ook kiezen om die waarneming onmiddellijk door te 
  geven. Obsidentify vervangt niet het mobiel inbrengen via ObsMapp of 
  iObs.

•  schrijf in voor webinar ‘waarnemingen.be mobiel’ apple- 25 februari 
  https://www.natuurpunt.be/agenda/webinar-waarnemingenbe-mobiel-apple-39422
•  schrijf in voor webinar ‘waarnemingen.be mobiel’ android- 27 februari 
  https://www.natuurpunt.be/agenda/webinar-waarnemingenbe-mobiel-android-39423

https://natuurpunt-cvn.webinargeek.com/watch/replay/408432/8f91ab157d850c8453bf341b0b35345c/
https://natuurpunt-cvn.webinargeek.com/watch/replay/422021/c1cf71f0b1487c17eb8add1fb7575318/
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In navolging van de geslaagde insecten- en 
sprinkhanencursus organiseren we in 2020 
een kevercursus.

3 theorieavonden:
11 juni   kevers algemeen
18 juni  boktorren
25 juni  lieveheersbeestjes

1 praktijknamiddag
27 juni  excursie

Inschrijven - maximum 20 deelnemers
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-
kevers-sint-gillis-waas-38260

Het nieuwe atlasproject gaat op 1 februari 
2020	officieel	van	start.	Honderden	
vrijwillige vogelaars tellen de komende 
jaren alle winter- en broedvogels. 

Tot nu toe zijn er vier van de vijftien atlas-
hokken van Waasland gereserveerd.

Vragen of meedoen

Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren
Chris De Buyzer
chris.debuyzer@skynet.be

www.vogelatlas.be



Maak van je tuin 
een natuurgebied Kern Noord
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Vraag je gratis gidsje aan voor meer natuur in je tuin.
via ledenservice te downloaden • www.natuurpunt.be

maak je tuin vogelvriendelijk - hang nestkastjes op - laat bladeren liggen - plant een haag - plant 
een boom, struik of klimplant - laat paddenstoelen toe in je tuin - maak een composthoop - leg een 
vijver aan - maak je gazon waardevol - houd je moestuin natuurlijk - leg een groendak aan - maak 
een bonentipi of wilgenhut - maak je tuin vlindervriendelijk - plant je tuin vol bloemen - maak een 
blotevoetenpad ...

Tover meer leven in je tuin

Hoe breng je meer natuur in je tuin?

Tuingids  
voor BLIJE VOGELS

Zoekkaart 

binnenin

Maak van je tuin Natuurpunt i.s.m.

een vlinderparadijs

De egel heeft jouw tuin nodig om te overleven

Maak van je tuin 
EEN EGELPARADIJS 
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CONTACT

Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord
Natuurhuis Panneweel
Krekeldijk 2, 9170 Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)

natuurstudie@panneweel.be
www.panneweel.be / natuurstudie
regioscherm waarnemingen.be / waaslandnoord.waarnemingen.be
Brigitte Van Passel / +32 3 779 89 31

Wase koepel voor natuurstudie 
info@wakona.be 
www.wakona.be
regioscherm waarnemingen.be / wakona.waarnemingen.be

Natuurstudiewerkgroep
Iedereen welkom!




